Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS
Název MAS

MAS Hrubý Jeseník, z.s.

číslo SCLLD

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002033

Číslo výzvy MAS

083/03_16_047/CLLD_15_01_120

Alokace výzvy MAS

8 000 000,- Kč

Alokace výzvy MAS křížové financování

Datum jednání

1.3.2018

Čas jednání

13:00

Místo jednání

nám. Míru 60/11, Bruntál
Pavla Müllerová, Jan Božovský, František Struška, Josef Novák, Karel Michalus, Slavoboj Rausch

Seznam účastníků
Detail hlasováni o
výsledném hodnocení

1 280 000,- Kč

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

Přehled hodnocených projektů:
Projekt č.

Název projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0
47/0007331

Nový začátek - zvýšení zaměstnatelnosti osob v
MAS Hrubý Jeseník

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0 Rozjeď byznys v Bruntále!
47/0007337

Název žadatele

Právní forma
žadatele

EDVIA, zapsaný ústav Ústav
rozvoje lidských zdrojů

Město Bruntál

Obec

Bodové
hodnocení

95

96,25

Celkové způsobilé
výdaje

Projekt doporučen k podpoře
(ANO/ANO s
výhradami/ZASOBNIK/NE)

6 790 560,00 Žádost o podporu zařazena
mezi náhradní projekty
(zásobník)

Výhrady k podpoře (financování) / důvody nedoporučení projektu k podpoře

Snížení rozpočtu u položek 1.1.1.1.1. a 1.1.1.1.2. o 50 %. Nepřiměřená částka vzhledem
k nákladům a velikosti realizačního týmu vůči počtu podpořených osob. Vzhledem k
velikosti alokace výzvy a finanční náročnosti obou vybraných projektů, je tento projekt
zařazen do zásobníku projektů. Celková částka po krácení je 5 733 060,- Kč (Přímé
náklady 4 586 448,- Kč, nepřímé náklady 1 146 612,- Kč)

4 695 217,50 Žádost o podporu doporučena Výhrady: snížení rozpočtu v souladu s výši úvazků realizačního týmu. Jedná se o
k financování s výhradou
konkrétně o položky: Položka 1.1.3.2.1.1. - Software - kancelářský balík - upravit

jednotkovou cenu na 6 500,- Kč počet jednotek 0,3 a částka celkem 1 950,- Kč. Částka
bude ponížena z důvodů snížení dle úvazku metodika.
Položka 1.1.3.2.1.2 - Software - kancelářský balík - upravit jednotkovou cenu na 6 500,Kč počet jednotek 0,4 a částka celkem 2 600,- Kč. Částka bude ponížena z důvodů
snížení dle úvazku poradců pro nábor účastníků.
Položka 1.1.3.2.2.1 – Notebook – upravit jednotkovou cenu na 17 000,- Kč počet
jednotek 0,3 a částka celkem 5 100,- Kč. Částka bude ponížena z důvodu snížení dle
výše úvazku metodika.
Položka 1.1.3.2.2.2 – Notebook – upravit jednotkovou cenu na 17 000,- Kč počet
jednotek 0,4 a částka celkem 6 800,- Kč. Částka bude ponížena z důvodu snížení dle
výše úvazku poradců pro nábor účastníků.
Rozepsat položku 1.1.1.2.2. zvlášť pro oba poradce a dále rozepsat položku 1.1.1.3.2
experty zvlášť do jednotlivých řádků. Doplnit cenový průzkum některého vybavení.
Celková částka projektu se tedy sníží o 38 187,50,- Kč. Celkově tedy na 4 657 030,- Kč.

Přílohy:
- prezenční listina
Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení.
Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

